
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

від "30" жовтня 2019 р. № 9/6

Щодо законопроекту про внесення зміни 
до статті 252 Податкового кодексу України 
щодо упорядкування розміру ставки 
рентної плати за користування надрами для 
видобування бурштину (реєстр. № 2241)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно
до предметів відання розглянув законопроект про внесення зміни до статті 252
Податкового  кодексу  України  щодо  упорядкування  розміру  ставки  рентної
плати за користування надрами для видобування бурштину (реєстр.  № 2241),
внесений Кабінетом Міністрів України і відзначає.

Метою  законопроекту  визначено  зменшення  ставки  рентної  плати  за
користування  надрами  для  видобування  бурштину  для  стимулювання  його
законного видобування.

Комітет  підтримує  необхідність  законодавчого  врегулювання  питань,
пов‘язаних  із  видобуванням  бурштину.  Водночас  до  запропонованого
законопроекту можна висловити такі зауваження.

Зміна  ставок  оподаткування  рентною платою може  призвести  до  зміни
показників бюджету. Відповідно до вимог частини першої статті 27 Бюджетного
кодексу  України  та  частини  третьої  статті  91  Регламенту  Верховної  Ради
України  такий  законопроект  потребує  надання  фінансово-економічного
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки, зокрема, щодо обґрунтування
запропонованої зміни розміру ставки, а також впливу запропонованих змін на
показники  бюджету),  оскільки  його  прийняття  може  призвести  до  зміни
показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету) і, відповідно,
до  розбалансування  видатків  та  доходів  державного  бюджету.  Наявність
зазначеного  обґрунтування  є  підставою  для  остаточних  висновків  щодо
прийняття законопроекту. До законопроекту не надано такого обґрунтування.



Крім  того,  передбачена  законопроектом  дата  набрання  чинності  не
узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно
з якою Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники
бюджету  (зменшують  надходження  бюджету  та/або  збільшують  витрати
бюджету) і приймаються:

не  пізніше  15  липня  року,  що  передує  плановому,  вводяться  в  дію  не
раніше початку планового бюджетного періоду;

після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше
початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Також запропонований термін набрання чинності з 01.01.2020, визначений
Прикінцевими  положеннями  законопроекту  не  узгоджується  з  вимогами
підпункту  4.1.9  пункту  4.1  статті  4  Податкового  кодексу  України,  яким
визначено  принцип стабільності  податкового  законодавства  України,  згідно  з
яким "зміни до будь-яких елементів  податків  та  зборів  не  можуть вноситися
пізніш  як  за  шість  місяців  до  початку  нового  бюджетного  періоду,  в  якому
будуть діяти нові правила та ставки".

Також Прикінцевими положеннями законопроекту пропонується Кабінету
Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести  власні  нормативно-правові  акти  у  відповідність  із  цим  Законом  і
забезпечити  приведення  міністерствами  та  іншими  центральними  органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
У  разі  прийняття  законопроекту,  що  потребуватиме  внесення  змін  до  ряду
нормативно-правових  актів,  до  нього  має  додаватися  перелік  таких  актів,
прийняття  або  перегляд  яких  необхідно  здійснити  для  реалізації  положень
законопроекту в разі його прийняття, як це передбачено частиною 8 статті 90
Регламенту Верховної Ради України.

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  фінансів,  податкової  та  митної
політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття
за  основу законопроекту про внесення змін до Податкового  кодексу України
(щодо  справляння  рентної  плати  за  видобування  бурштину,  реєстр.  
№  2241),  внесеного  Кабінетом  Міністрів  України,  за  умови  врахування
викладених зауважень під час опрацювання законопроекту.

2. Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики.

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО
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